
 

 הישראלית למנהיגות חברתית  המדרשה -מכינה קדם צבאית "נחשון"  
   12שבוע  – , התשפ"ב 2021 -  2022מחזור כ"ה הראשון, שובל , 

 מליאת  
 למידה 

 יום א' 
 י' כסלו  14.11

 יום ב' 
 יא' כסלו  15.11

 יום ג' 
 יב' כסלו  16.11

 יום ד' 
 יג' כסלו  17.11

 יום ה' 
 יד' כסלו  18.11

 יום ו' 
 טו' כסלו  19.11

 יעלי   \שחר יעלי   שחר  יואב   נטע   שחר   מנחה תורן 
 יואב   נטע  יואב   יעלי  שחר  ענבל    מנחה לוגיסטי 

  יואב   יעלי  , נטע שחר, ענבל      חופש
        יום ימוביל 

        תורנים
 בוקר טוב + נקיונות  7:15
 ארוחת בוקר  7:45
 

8:30 
  

 
 בוקר טוב + נקיונות  7:15 אהרלה    -רבנים שומרי משפט 

 אימון גופני   7:45
 ארוחת בוקר והתארגנות  8:45

שיחה עם חבר הכנסת   ידה"א   -מבנה צה"ל
 יאיר גולן  

בוקר טוב +   6:30
 נקיונות 

 . בוקר  א 7:30
כ"ה: סיכום שבוע,   8:15

 משבצת גיוסים   מועמ':
  

 הילה  –האנשים השקופים  יואב  -קרבי זה הכי, אחי  

 הפסקה   9:30
 

9:45 
  

 
עמית   -יש היגיון מאחורי הכסף 

 דקל 
ת  אפר  –פילוסופיה    10:30 שחר   -מוח יואב    -קרבי זה הכי, אחי

 ליברמן  
 הפסקה  11:45

זכותינו על  כ"ה:   9:15
הארץ מנקודת מבט  

יאיר רייכר   -שונה 
 שיחת סיכום  מ': מוע

  

  
 

  -רבנים שומרי משפט 10:00
 אהרל'ה  

- רמת הגולן  –השלמות ושו"ת 
 זאביק  

 ל  מבנה צה״  -ידה״א

 הפסקה  11:00
 

11:30 
  

 
אורי   - אורח חיים בריא  11:15

 חרל"פ 
ביקורת    -אימון גופני 12:00
 כש"ג 
  ארוחת צהריים 12:45

 והתארגנות  
 תיאום( 14:30)

  -רמת הגולן  –השלמות ושו"ת 
 זאביק 

 הכנה לחמשוש  12:00 יעל רם  -121הח"כ ה
 ארוחת צהריים   12:45

 לו"ז חמשוש מועמדים: 
 ת"א התכנסות ב  12:00
 יציאה לשובל  12:30
 הגעה והרשמה   13:30
שבירת קרח +   14:00

 שיחת פתיחה  

כ"ה: התארגנות   10:00
וסגירת מכינה, מועמ':  

 יציאה 
כ"ה: יציאה   11:00

 לקדומים

  
 

 רום  -פסיכולוגיית הרוצחים 
 

 ארוחת צהריים   12:45
 זמן מובילי יום    15:45

 
16:00 

 התכנסות   15:30 
 ישיבת חוליות אם   16:00

  -שיעור משותף  15:00 פעילות תורמת לקהילה  ערן עציון   –המל"ל מהו?  ענבל   - הגל הראשון  15:30 
 הרב אלקנה שרלו  

 
 גלעד   -ציונות 15:30 

 הפסקה  17:15
 

17:45 
 הפסקה  17:00 

סיפור העם   -חנוכה  17:30
 הרב גרשון לבל   - היהודי
 ב  ארוחת ער  18:45

כ"ה: אימון,   16:45 פעילות תורמת לקהילה   משפחות מארחות   גלעד   -ציונות  17:00
 פעילות הערכה מועמ': 

כ"ה: התארגנות,   18:00
 מועמ': ארוחת ערב 

 פרשת : וישלח 
 כניסת שבת:  
 יציאת שבת:  

 שבת שלום! 

 ענבל   -הגל הראשון  17:00 
 

 ערב חשיפה למחזור כ"ו  18:30
 ארוחת ערב   19:00

 
20:00 

 חברותות  20:00 
   יציאה  22:00

 

כ"ה: ארוחת ערב,   19:00 קבוצה שיחת  פעילות חברתית  שיתוף   20:15
מועמ': התארגנות  

+ מועמ':   כ"ה בחדרים  
 חברותות  

 
  שיחת קבוצה   פעילות חברתית  

 עיבוד יום + תדרוך יומי למחר  21:15

 


